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HemenbütünşiirlerindeâhengialiterasyonveasonanslarlasağlayanKarakoç’unşiirlerindetoplumsalbozukluklarındilegetirilmesiyanındatemizvicdanlarıyücelten,çirkinliğe,bayağılığa,hainliğeisyanedenİslâmî/hamâsîbiranlayışveedagörülür.İnsanınkulolmaözelliğine,köküne,geleneklerinevemilletolmaideallerinebağlısamimibirduyarlılıkonunşiiriniörendiğerönemlitemalardır.Özelliklevatansevgisiveaşktemalışiirleribüyükilgigörmüş,100’eyakınşiiritürküveşarkıolarakbestelenmiştir.Bunlarıniçinde,“Yârdeyincekalemeldendüşüyor/Gözlerimgörmüyoraklımşaşıyor/Lambadatitreyenalevüşüyor/AşkkâğıdayazılmıyorMihriban”dörtlüğünündeyeraldığı“Mihriban/Aşk”şiiritürküolarak,“Kördünyanıngöbeğine/Hakyolİslâmyazacağız”gibişiirleridemarşolarakçoksöylenmiştir.Bilhassaüniversitegençliğitarafındanilgigörenveezberlenen,siyasalvetoplumsalbozukluklarındilegetirildiğişiirlerindendolayıKarakoçhakkındaonlarcadavaaçılmış,ancaktamamındanaklanmıştır.ŞiirleriFedai,Devlet,Tö 
re,BizimOcak der gi le riy le ken di si nin çıkardığıYeniUfukgazetesinde,ayrıca
YeniDüşünce,YeniHaftaveGündüz gazetelerindeyayımlanmıştır.Gündüz veYeniAkitgazetelerindeköşeyazarlığıyapmış,DoğuşEdebiyat’ın20. (Kasım
1983)veGençKardelen’in9. (1998)sayısı“AbdürrahimKarakoçÖzelSayısı”olarakyayımlanmıştır.KarakoçhakkındabiriAnkaraGaziÜniversitesi’nde,diğeriKafkasÜniversitesi’ndeolmaküzereikiyükseklisanstezihazırlanmıştır(bk. bibl.).
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lakta(An ka ra 1969),VurEmri(İstanbul
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ru(An ka ra 1984),BeşinciMevsim(Anka-
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Sosyaliçeriklitaþlamalarý
veaþkþiirleriyletanýnanhalkþairi.
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Kahramanmaraş’abağlıElbistanilçesi
nin Celâ kö yün de (1991’de il çe olan Eki nö-

zü)doğdu.GünümüzşairveyazarlarındanBahattinKarakoç’unkardeşidir.Babasıçiftçilikleuğraşan,hecevezniylehalkşairleritarzındaşiirlerdeyazanÜmmetEfendi,annesiFadimeHanım’dır.Abdürrahimilkokuldansonraimkânsızlıklaryüzündenöğreniminedevamedemedi.Birsüreköyündemarangozlukveçiftçilikyaptı.Eki
nö zü bel de olun ca 1958’demuhasebeciolarakbelediyedegörevaldı.1981yılınınMartayındaemekliyeayrılıncayakadarbugörevinisürdürdü.ArdındanAnkara’yayerleşti.Buradaşiirçalışmalarıyanındaba zıgazetevedergilerdeköşeyazarlığıyaptı.
7 Ha zi ran 2012tarihindeöldüveAnkara’daBağlumMezarlığı’ndaŞeyhAbdülhakimArvâsîTürbesi’ninyanınadefnedildi.ŞiirzevkiniBalcıFakıdiyetanınanvehalk şiirleri söyleyen dedesi MehmetEfendiilebabasıÜmmetEfendi’denalanKarakoç,Türkhalkşiirigeleneğinesahipbirortamdabüyümüş,küçükyaşlardanitibarenşiiryazmayabaşlamış,ilkşiirleri
1955’teElbistan’daçıkanEngizekgazetesindeyayımlanmıştır.Halkşiirinintükendiği,tıkandığıyerdeşiiriniyenihayallerleoluşturaraksazçalmadığıhaldeâşıktarzıTürkşiirindeâdetayenilikleryapmıştır.Bilhassa“Hasan’aMektuplar”adınıtaşıyanvebirbirinindevamıolanyirmiikişii
rin den mey da na ge len ese ri (İzmir1965) Karakoç’untanınmasındaetkiliolmuştur.Dahasonrabeşşiirdenoluşan“Hasan’danGelenMektup”,sekizşiirdenoluşan“HaberlerBülteni”,yedişiirdenoluşan“VatandaşTürküsü”,beşşiirdenoluşan“Masal”Karakoç’unşöhretinisağlamıştır.Köydedoğupbüyümesi,memuriyethayatınıburadageçirmesiKarakoç’unköyüveköylüyüyakındantanımasınavesileolmuş,onlarınduyguvedüşüncelerini,köyveköylügerçeğinişiirlerindeyansıtmayaçalışmış,özellikle “Hasan’aMektuplar”daelli yılöncekiAnadolu’daköyveköylügerçeğinibütünçıplaklığıyladilegetirmiştir.BuaradaAnadoluinsanınınhastahanevemahkemekapılarındakarşılaştığızorlukları,çektiğisıkıntıları,siyasetçilerinvaatleriniyerinegetirmeyipvatandaşlarıaldatmasınıinsanıderindensarsanyergiveöfkeduygularıyladilegetirmiştir.

MahmudKemaliletanışanKaragöz,İbnülemin’insesinibeğenmesiveevinedavetetmesiüzerineonunBeyazıt’takiköşkündedüzenlenenmeşklerekatılmayaözengöstermiştir.DiyanetİşleriBaşkanlığı’ndagörevliolduğuyıllardaçevresindebulunanlaramûsikiderslerivermiş,dingörevlilerininkendilerinigeliştirmesihususundakatkılardabulunmuştur.Klasiktavrasahipbirsesicracılığınınyanısıraiyibirbendirzenolarakdatanınmıştır.Güçlübirhâfızasıvardı;biroturuştabendirvura
rak 100’ünüzerindeilâhiyiezberdenokuduğusöylenir.Ankara’dadinîmûsikinincanlanmasınayardımcıolmuş,topluluklarkurarakyurtiçiveyurtdışındakonserlervermiştir.TürkiyeRadyoveTelevizyonKurumu’ndakidinîyayınlarçerçevesindeyapılanprogramlarakatılmışveAnkaraRadyosu’ndailktasavvufmûsikisikorosunukurmuştur.1976ve1980yıllarındakonseriçinAlmanya’yagidenKaragöz,GaziÜniversitesiTürkSanatMüziğiKorosuçalışmalarınadakatkısağlamıştır.HocasıSadettinKaynak’ıntavrısezilenbestelerininbüyükbirkısmıilâhiformundadır.Elliilâhi,birnefes,beşşarkı,dörtçocukşarkısı,birmarş,birköçekçe,birsazeserindenmeydanagelenaltmışüçbestesitesbitedilmiştir.Besteleriiçin,“Benbestelemedim,banabestelettiler”derdi.İlâhilerindenonkadarıTRTrepertuvarındakayıtlıdır.Dillerdendüşmeyen,“Sordumsarıçiçeğeannenbabanvarmıdır?”mısraıylabaşlayansegâhilâhininyanısıra,“Hak’taninenşerbetiiçtikelhamdülillâh”mısraıylabaşlayanhüseynî;“İlimilimbilmektir”,“Safsafgelenler”ve“Sevgibahtolmuşezeldenbize”mısralarıylabaşlayanrast;“Gelseninlegidelim,yürüMevlâ’yaMevlâ’ya”mısraıylabaşlayansabâ;“Budünyadangiderolduk”mısraıylabaşlayansegâhilâhilerionunçoksevileneserlerindenbazılarıdır.Kimseyiincitmeyen,cömert,hoşsohbetvenüktedankişiliğiyletanınanTahirKaragözbirçoktalebeyetiştirmiştir.BunlararasındaİsmailCoşar,İlhanTok,SüleymanArabulan,AliToprak,EkremVuralveMuzafferŞenduranözel
lik le be lir til me li dir.

BİBLİYOGRAFYA:İlhanŞen, Bes tekâr Ta hir Ka ra göz Ha ya tı ve 
Eser le ri Hak kın da Bir Ça lış ma (yük sek li sans te  

zi, 2011), MÜ Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü; Ra ma zan Alparslan, İs tan bul Ehl-i Kur’an ve Mev lit han la rı 
ve Bu Nes li Ye tiş ti ren ler, İs tan bul 2014, s. 73-74; GültekinOransay,“Ya yın lan mış Türk Din Mu si
ki si Söz lü Anıt la rı nın Ez gi le yi ci le ri”, AÜ İlâhi yat 
Fa kül te si İslâm İlim le ri Ens ti tü sü Der gi si, III, An-
ka ra 1977, s. 202. ÿNuriÖzcan
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HanvehalefleridönemindesiyasîöneminikaybedenKarakorumbudevirdeMoğolvalilerininidaremerkezidurumundaydı.
1277’debiraraÖgedey’intorunuKayduKağan’ınegemenliğinegirdiveXIV.yüzyılbaşlarındayenidencanlanarakdoğuyönündegenişledi.1368’deÇin’deMoğolhâkimiyetininsonaermesininardındanBiligtüKağan,Karakorum’uyenidenbaşşehirhalinegetirdi.1388’deKsudakumandasındakiMingordusutarafındanyağmalananşehriXVI.yüzyıldaMengüDayanHanbirdefadahabaşkentyaptı.Ancakbudurumşehrinçöküşünüönleyemedi.SonrakidönemlerdeBörçiginveOyratkavimleriarasındaeldeğiştirdive
za man la ta ma men ter ke dil di.Karakorum’unharabeleri1889’daNikolayM.YadrintsevveA.M.Pozdneevtarafındankeşfedildi.F.WilhelmRadloff
1891’deziyaretettiğişehrinkalıntılarını,
1892’deyayımlananAtlasderAlterthü
merderMongoleiadlıeserindeayrıntılıbiçimdetasvireder.Karakorum’dailkarkeolojikkazıları19331934’teD.Bukiniçgerçekleştirdi.19481949’daSergeyV.KiselevbaşkanlığındaMoğolveRusarkeologlartarafındanyapılankazılardaönemlikalıntılaraulaşıldı.Arkeolojikkazı
lar 20002004yıllarındaBonnÜniversitesiArkeolojiEnstitüsüileMoğolistanİlimlerAkademisi’ninişbirliğindeJanBemmannveErnstPohlbaşkanlığındadevamettirildi.KazılarneticesindeBudistmâbedleri,demircivetuğlaatölyelerineaitkalıntılar,fırınlar,yollar,tuğlavekerpiçbinalar,yerdenısıtmasistemleriyleÇinveOrtaAsyayapımıpekçokeşyaortayaçıkarıldı.MoğolistanBaşbakanıTsakhiagiinElbegdorj,2004’teKarakorum’unyerindeyenibirşehirinşaettirmekiçinbirprojegeliştirmeyekararveripbuişiçinuzmanlardanoluşanbirçalışmagrubutayinettiysedeElbegdorj’un2006yılındakiistifasıylaprojeaskıyaalındı.

kurulmuştur.İnşasıÖgedeyHanzamanın
da 1234yılındatamamlananşehrinetrafıertesiyılsurlarlaçevrilmiş,birdesarayinşaedilmiştir.Moğolİmparatorluğu’nunbaşşehriolanKarakorumdevrinkaynaklarındazamanzamanOrdubalıkresmîadıylazikredilmiştir(Cü veynî, I, 192).Karakorum’uziyaretedenAtâMelikCüveynî,WilhelmvonRubrukvePlanoCarpinigibiseyyahvetarihçilerinverdiğibilgilerşehrinXIII.yüzyılınortalarındakidurumunugöstermesibakımındanönemlidir.BüyükHan’ınhuzurunaçıkanFransiskenkeşişiPlanoCarpini(ö. 1252) Karakorum’uMoğolistan’dabulunanyegâneşehirolaraktasvireder(Mo ğol Ta ri-
hi ve Se ya hat nâ me, s. 26).Karakorum’a
so nun cu su 12521253’teolmaküzereüçdefaseyahatedenCüveynîşehreÇin’den,müslümanülkelerindenmesleksahipleriningetirildiğinivebölgedeziraatabaşlandığınıbelirtir(TârîÅ-i Cihângüşâ, I, 192). Şehri 1254’te ziyaret eden Rubruk’unverdiğibilgilerdenanlaşıldığınagöreşehiretnikvedinîaçıdanoldukçakozmopolitbiryapıdaydı.BirçokdinveinancamensupinsanlarınyanyanayaşadığışehirdekibaşlıcadinîgruplarıŞamanistler,Budistler,Maniheistler,müslümanlarvehıristiyanlaroluşturmaktaydı.ŞehirdeonikiBudistmâbedi,ikicamivebirNestûrîkilisesimevcuttu.DörtkısımdanmeydanagelenKarakorum’daönemlimiktardaÇinlivemüslümanzanaatkârlatüccarvardı(Rub-

ruk, s. 111).İkikışlanınbulunduğuşehrinetrafıkerpiçsurlarlaçevriliydivehanınsarayıdahemenşehrindışındayeralmaktaydı.Mengü(Möng ke)Kağanzamanında
(1251-1259)Karakorum’unyerleşimalanıgenişletildivebüyükBudisttapınaklarıinşaedildi.Mengü Kağan’ın halefi Kubilay Han
(1260-1294)Moğol İmparatorluğu’nunbaşkentiniŞangdu/Hanbalık(Çinkaynak
larındaTatu,bugünküPekin) şehrinenakletti. Kubilay’a isyan eden kardeşiArıkboğa(ArıgBuka)aynıyılKarakorum’ahâkimolduysadaşehirKubilaytarafındanşiddetlibirmuhasaradansonragerialındı.İmparatorluğuÇin’denyönetenKubilay

ra 2000),Parmakİzi(An ka ra 2002),Ya
saklıRüyalar(An ka ra 2005),Gerdanlık
III(An ka ra 2005),BarışÇağrısı(Anka-

ra 2009),DüşünceYazıları (de ne me) 

(Ankar a 1990),ÇobandanMektuplar
(An ka ra 1996).Karakoç’unbazı şiirleri
Mehriban/GoşgularadıylaTürkmence’yeaktarılmıştır(Aşkabat1996).
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KARAKORUM

Moðolistan’daikitarihîþehir.
˜ ™

“Karakaya,karataşyığını”anlamınagelir.Karakorum(MoğolcaHa ra ho rim)adınıtaşıyanşehirlerdenbiriUygurHükümdarıBögüKağan(759-779)tarafındanOrhonnehrininsolkıyısındaÜgeynorgölününgüneydoğusundakurulmuştur.KaynaklardaumumiyetleOrdubalık,bazandaMubalıkadıylaanılanşehirUygurDevleti’ninyıkılmasıylabirlikteterkedilmişveX.yüzyıldatamamenharabehalinegelmiştir.Aynıadıtaşıyanikişehirdenkısaömürlüolanı,dolayısıylahakkındadahaazbilgibulunanıbuşehirdir.Günümüzdeşehirdengeriyesurkalıntılarıilebazıbinalaraaittemellerkalmıştır.KarakorumadınıtaşıyanikincişehiriseCengizHantarafından1220’deOrhonnehrininsağkıyısındailkşehringüneyinde

Karakorum ören yerinde kaplumbağa şeklindeki taş kaide-

lerden biri

Karakorum

yakınlarında

1568 yılına ait

Erdene
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